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Město nakoupilo pozemky za cca 11 mil. Kč a důvod?
V průběhu dvou let probíhala jednání s několika majiteli pozemků, které město potřebuje
pro svůj rozvoj. Během jednání, která dle mého
názoru byla velmi korektní, se podařilo dohodnout na cenách, které jsou velmi výhodné pro
město.
První pozemek, který jsme koupili, je bývalá pila v ul. Svébořická
o velikosti 13 414 m2 za částku 5 097 320 Kč, což je 380 Kč za m2.
Město koupilo tento pozemek z důvodu zbourání polorozbořených budov a revitalizace tohoto území, které hyzdí okolí.
Město mění územní plán, aby z uvedeného místa mohlo udělat
stavební parcely nebo zde vybudovat jiné domy pro bydlení.
Samozřejmě město také jedná s Vojenskými lesy, aby odtud
byla odstraněna manipulační plocha. S koupí tohoto pozemku
jsme získali část vlečky, kterou se budeme pokoušet zrušit, protože vlečka zde již nemá žádný význam. Též jednáme s Vojenskými lesy a majitelem bývalé továrny TON – ani on si zde
nepřeje železnici, má v plánu zde vybudovat bytovou zástavbu.
Pokud se vše povede, zruší se ve městě ta místa, která jsou
nebezpečná pro okolí – zatím je vše na dobré cestě a uvidíme,
zda se všechno zadaří.

Druhý pozemek, který jsme koupili je tzv. Dubinka za dostihovou
dráhou v Mimoni o velikosti 49 608 m2 za částku 5 500 000 Kč,
což je 110,8 Kč za m2. Tento pozemek je důležitý pro vybudování
obchvatu města a dostává nás již pomalu k silnici na Doksy. Je
pravda, že jeden zastupitel způsobil městu při koupi tohoto pozemku svým jednáním nemalé problémy (kontaktoval majitele hřebčína
a ten chtěl město přeplatit), ale vše dobře nakonec dopadlo a pozemek je města a můžeme pokračovat v realizaci obchvatu. Důvody
svého chování onen zastupitel sdělil ve své odpovědi v minulém
čísle zpravodaje. Jeho odpověď byla velmi nepochopitelná a to,
zda jsme s majitelem hřebčína jednali o tom, že budeme kupovat
sousední pozemek pro obchvat města – to jsem nepochopil. Stačilo,
kdyby se zeptal mě a sdělil bych mu, že nejednali a celé jednání
jsme tajili i před zastupiteli, protože přesně takovou reakci jsem
od některých zastupitelů a majitele sousedního pozemku čekal.
Jen mě mrzí, že takto jednal bývalý starosta města Mimoň a kandidát
do letošních komunálních voleb na starostu Mimoně za stranu
Starostové pro Liberecký kraj. Svým jednáním málem zapříčinil
zdražení pozemku, či ztrátu tohoto pozemku a následné velké
komplikace při výstavbě obchvatu města Mimoně.
Petr Král, starosta města
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Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň konaného
dne 16. prosince 2021 v Domě kultury Ralsko
od 16.30 hodin
Z21/156
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu: pí
J. Bizoňovou a Bc. Pittnera.
Hlasování: pro 14, zdržel se 2, nepřítomen 1
Z21/157
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání
v tomto znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání a schválení programu jednání
4) Návrh rozpočtu na r. 2022
5) Odměny zastupitelům
6) Prodej pozemků, záměry prodeje a směny:
a) Záměr prodeje (směny) pozemku p. č. 1068/1 a 1060
b) Záměr prodeje (pronájmu) pozemku p. č. 1021
c) Záměr prodeje pozemku p. č. 1116
d) Prodej pozemku p. č. 2443
e) Nabytí pozemku, lokalita Ralská
f) Nabytí pozemků – změna úhrady kupní ceny
g) Nabytí majetku od TJ Jiskra – změna, bezúplatně
7) Prominutí nezaplacených zákonných poplatků z prodlení
8) Schválení podání žádosti o dotaci učebna – polytechniky
ZŠ Mírová
9) ZR kompostéry – vrácení peněz
10) Komunitní plán sociálních služeb ORP Česká Lípa na období
2022–2026
11) Termíny jednání ZaMě 2022
12) Zpráva o kontrole plnění usnesení
13) Zápis z jednání kontrolního výboru
14) Zápis z jednání finančního výboru
15) Dodatek ke smlouvě – požární ochrana
16) Návrh na pořízení změny č. 9 Územního plánu Mimoň
17) Diskuze
Hlasování: pro 15, proti 1, nepřítomen 1
Z21/158
Návrh rozpočtu na r. 2022
1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje schodkový rozpočet
na r. 2022 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 231.690.000 Kč
Financování ve výši: 170.768.000 Kč
Celkové zdroje ve výši: 402.458.000 Kč
Běžné výdaje ve výši: 208.013.000 Kč
Kapitálové výdaje ve výši: 194.445.000 Kč
Celkové výdaje ve výši: 402.458.000 Kč
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje závazné ukazatele
rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy.
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Zastupitelstvo města Mimoň svěřuje Radě města Mimoň
pravomoc stanovit v rámci schválených závazných ukazatelů
rozpočtu jejich účelové použití pro příspěvkové organizace.
4. Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady
města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů nebo
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky
města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města) nebo
c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění
chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
nebo
d) rozpočtového zapojení příjmů s dopadem na snížení
financování města nebo
e) při změně zařazení výdajů Dotačního fondu na paragraf
nebo
f) provádění rozpočtových opatření do 100 tis. Kč včetně.
5. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků dle
návrhu rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm právnickým
osobám, jaké jsou uvedené v příloze tohoto materiálu.
6. Zastupitelstvo města schvaluje příděl do Sociálního fondu
ve výši 999 tis. Kč.
Hlasování: pro 11, proti 3, zdržel se 2, nepřítomen 1
Z21/159
Odměny zastupitelům
Zastupitelstvo města Mimoň, v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za
splnění mimořádného úkolu – zajištění získání dotace na zateplení 31 bytových domů v majetku města Mimoň v celkové výši
90,5 mil. Kč, a dále za zajištění zdrojů financování této investiční
akce, včetně získání bezúročného úvěru ve výši 139 mil. Kč.,
schvaluje
1. vyplacení mimořádné odměny starostovi města Petru Královi ve výši 70 tis. Kč
2. místostarostce města Jaroslavě Bizoňové ve výši 65 tis. Kč.
Hlasování: pro 11, proti 3, zdržel se 2, nepřítomen 1
Z21/160
Záměr prodeje (směny) částí pozemků p. č. 1068/1
a p. č. 1060 v k. ú. Mimoň – lokalita Mírová
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat část pozemku parcelní číslo 1060
o výměře cca 175 m2, ostatní plocha (celý pozemek má výměru
302 m2) v k. ú. Mimoň, na základě žádosti.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z21/161
Záměr prodeje (pronájmu) pozemku p. č. 1021 v k. ú.
Mimoň – lokalita Kozinovo nám.
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat pozemek parcelní číslo 1021 o výměře
1376 m2, zahrada v k. ú. Mimoň, na základě žádosti, za cenu dle
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Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku města
Mimoň.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nehlasoval 2, nepřítomen 1
Z21/162
Záměr prodeje pozemku p. č. 1116 v k. ú. Mimoň –
lokalita autobusové nádraží
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat pozemek parcelní číslo 1116 o výměře
132 m2, vodní plocha/zamokřená plocha v k. ú. Mimoň, na základě žádosti, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí
z majetku města Mimoň.
Hlasování: pro 11, zdržel se 3, nehlasoval 2, nepřítomen 1
Z21/163
Prodej pozemku p. č. 2443 v k. ú. Mimoň – lokalita
Okružní ulice – kupní smlouva
Zastupitelstvo města Mimoň:
a) schvaluje dle důvodové zprávy prodej pozemku parcelní
číslo 2443 o výměře 82 m2, zahrada v k. ú. Mimoň, za cenu
dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku
města Mimoň ve výši 300 Kč/m2 + DPH pí D. K., Mimoň a
b) kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 2443 v předloženém
znění a
c) ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou tohoto
usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 12, zdržel se 1, nehlasoval 2, nepřítomen 2
Z21/164
Nabytí pozemku p. č. 2604/2 v k. ú. Mimoň – lokalita
Ralská
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) nabytí pozemku p. č. 2604/2 ostatní plocha o výměře 107 m2
v k. ú. Mimoň za cenu 150 Kč/m2 od manželů M. a M. H.,
Mimoň, za podmínek uvedených v kupní smlouvě
b) kupní smlouvu na nabytí pozemku p. č. 2604/2 v předloženém znění a
c) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 14, nehlasoval 1, nepřítomen 2
Z21/165
Nabytí pozemků – Dubinka – změna způsobu úhrady
kupní ceny
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) změnu způsobu úhrady kupní ceny u nabytí pozemků
p. č. 4377 lesní pozemek o výměře 30.931 m2 a p. č. 4381
lesní pozemek o výměře 18.677 m2 v k. ú. Mimoň schváleného 10. 11. 2021 usnesením č. Z21/141 tak, že 4 miliony Kč
budou uhrazeny v roce 2021 a zbylý 1,5 milionu Kč v roce
2022 a
b) upravené znění kupní smlouvy na nabytí pozemků p. č. 4377
a p. č. 4381 v k. ú. Mimoň od L. V., Mimoň a
c) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z21/166
Nabytí majetku od TJ Jiskra – změna, bezúplatně
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy ruší usnesení
č. Z21/128 ze dne 21. 10. 2021 a schvaluje:
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a)

Bezúplatné nabytí nemovitého majetku, a to těchto nemovitých věcí v k. ú. Mimoň:
– pozemku parc. č. 1530/11, o výměře 2.521 m2, ostatní plocha,
– pozemku parc. č. 1618, o výměře 848 m2, ostatní plocha,
– pozemku parc. č. 1619, o výměře 533 m2, ostatní plocha,
– pozemku parc. č. 1620, o výměře 144 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba,
– pozemku parc. č. 1621, o výměře 7.049 m2, ostatní plocha,
– pozemku parc. č. 1622, o výměře 288 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba,
– pozemku parc. č. 1623, o výměře 13.074 m2, ostatní plocha,
– pozemku parc. č. 1624, o výměře 482 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s číslem popisným Mimoň IV. č.p. 284, stavba občanské vybavenosti,
– pozemku parc. č. 1631/1, o výměře 12.751 m2, ostatní plocha,
– pozemku parc. č. 1631/3, o výměře 6.324 m2, ostatní plocha,
– pozemku parc. č. 1638/1, o výměře 278 m2, orná půda,
– pozemku parc. č. 1638/3, o výměře 251 m2, orná půda,
– pozemku parc. č. 1640/1, o výměře 787 m2, orná půda,
– pozemku parc. č. 1643, o výměře 39 m2, orná půda,
vše v k. ú. Mimoň, v obci Mimoň, jak zapsáno v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Česká Lípa na LV č. 2082 od Tělovýchovné jednoty Jiskra Mimoň, z. s. Mimoň IV 284, 471 24
Mimoň, IČ 46750657 a za podmínek uvedených v předložené
darovací smlouvě a
b) darovací smlouvu na výše uvedené nemovité věci a ukládá
starostovi města darovací smlouvu, která je přílohou tohoto
usnesení, podepsat a
c) bezúplatné nabytí movitých věcí uvedených v příloze č. 1
předložené darovací smlouvy na movité věci od Tělovýchovné jednoty Jiskra Mimoň, z. s. Mimoň IV 284, 471 24
Mimoň, IČ 46750657 a za podmínek uvedených v předložené
darovací smlouvě a
d) darovací smlouvu na movité věci v předloženém znění a ukládá starostovi města darovací smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 14, nehlasoval 1, nepřítomen 2
Z21/167
Prominutí nezaplacených zákonných poplatků z prodlení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prominutí nezaplacených zákonných poplatků z prodlení (ať už ve
výši 0,1 promile denně nebo 2,5 promile denně z dlužné částky)
převyšující jistinu dluhu všem svým dlužníkům, kterým povinnost na jejich zaplacení vznikla do 31. 12. 2015 v souvislosti
s prodlením se zaplacením nájemného, služeb spojených s užíváním bytu a náhrady za užívání bytu.
Prominutí části dluhu se nevztahuje na:
– zákonné úroky z prodlení
– již uhrazené poplatky z prodlení, které přesáhly výši jistiny
– probíhající insolvenční řízení dlužníků
– náklady v nalézacím a exekučním řízení.
Hlasování: pro 11, zdržel se 1, nehlasoval 3, nepřítomen 2
Únor 2022
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Z21/168
Schválení podání žádosti o dotaci – učebna polytechniky
ZŠ Mírová
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh podání žádosti
o dotaci z programu IROP – Infrastruktura základních škol na
akci: „Zkvalitnění odborné výuky na Základní škole Mírová
v Mimoni – učebna polytechniky“.
Hlasování: pro 13, nehlasoval 2, nepřítomen 2
Z21/169
ZR č. 33 – kompostéry – vrácení peněz
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje DODATEK č. 1
k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a provozních
náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko kompostéry II - 2020“ s Mikroregion
Podralsko se sídlem 463 52 Osečná, Svatovítské náměstí 105,
IČ 70809721, zastoupený Jiřím Hauzerem (vedoucí partner),
Obec Brniště, se sídlem 471 29 Brniště, č. p. 102, IČ 00260401,
zastoupená Mgr. Michalem Vinšem, starostou obce, Obec
Cetenov, se sídlem 463 48 Cetenov, Hrubý Lesnov č. p. 44,
IČ 00672114, zastoupená Klárou Novákovou, starostkou
obce, Obec Dolní Krupá, se sídlem 295 01 Mnichovo Hradiště, Dolní Krupá č. p. 55, IČ 00237698, zastoupená Lukášem Nedvědem DiS., starostou obce, Město Dubá, se sídlem
471 41 Dubá, Masarykovo náměstí č. p. 138, IČ 00260479,
zastoupené Ing. Irenou Žalovičovou, starostkou města, Obec
Dubnice, se sídlem 471 26 Dubnice, Dubnice č. p. 240, IČ
00525707, zastoupená Mgr. Jarmilou Čmugrovou, starostkou
obce, Obec Hamr na Jezeře, se sídlem 471 28 Hamr na Jezeře,
Děvínská 1, IČ 00673498, zastoupená Milanem Dvořákem
MBA., starostou obce, Obec Okna, se sídlem 471 62 Okna,
Okna č. p. 40, IČ 00673412, zastoupená Evou Müllerovou,
starostkou obce, Město Osečná, se sídlem 463 52 Osečná,
Svatovítské náměstí č. p. 105, IČ 00263061, zastoupené Helenou Bušovou, místostarostkou města, Město Zákupy, se sídlem 471 23 Zákupy, Borská 5, IČ 00261114, zastoupené
Ing. Radkem Lípou, starostou města a ukládá starostovi
dodatek č. 1, který je přílohou č.1, podepsat v předloženém
znění.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 33 – snížení výdajů po vyúčtování dotace na pořízení
kompostérů a snížení financování o 736 tis. Kč dle důvodové
zprávy a přílohy č. 2.
Hlasování: pro 14, nehlasoval 1, nepřítomen 2
Z21/170
Komunitní plán sociálních služeb ORP Česká Lípa na
období 2022–2026
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Komunitní plán sociálních
služeb ORP Česká Lípa na období 2022–2026, který je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z21/171
Termíny jednání ZaMě – první pololetí r. 2022
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na první pololetí roku 2022: 20. 1. 2022,
24. 2. 2022, 24. 3. 2022, 21. 4. 2022, 26. 5. 2022, 23. 6. 2022. Jednání
bude probíhat vždy ve čtvrtek od 16.30 hodin v zasedací místnosti
budovy „C“ Městského úřadu v Mimoni, III. patro.
Hlasování: pro 14, zdržel se 1, nepřítomen 2
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Z21/172
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 14, nehlasoval 1, nepřítomen 2
Z21/173
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 8. 12. 2021, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nehlasoval 1, nepřítomen 2
Z21/174
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 13. 12. 2021, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 14, zdržel se 1, nepřítomen 2
Z21/175
Dodatek ke smlouvě – požární ochrana
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Dodatku č. 12
Smlouvy o spolupráci při zajištění požární ochrany ze dne 14.
10. 2009 s městem Ralsko. Dodatek smlouvy a výpočet příspěvku
je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z21/176
Návrh na pořízení změny č. 9 Územního plánu Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň:
a) bere na vědomí stanovisko Městského úřadu Mimoň, odboru
výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, č.j.
MUMI 10656/2021 ze dne 13. 12. 2021, jako pořizovatele
příslušného dle ustanovení § 6 odst. 2 stavebního zákona,
vydané dle ustanovení § 46 dst. 3 stavebního zákona k úplnosti
a souladu s právními předpisy návrhu společnosti Nečtinská
realitní, a.s., IČ 29120551, se sídlem Nečtiny č.p. 216, 331 62
Nečtiny, na pořízení změny Územního plánu Mimoň zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona a jeho doporučení k pořízení změny č. 9 územního plánu Mimoň,
b) schvaluje podle ustanovení § 6 odstavce 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh na
pořízení změny č. 9 Územního plánu Mimoň podaný podle
ustanovení § 44 písm. d) stavebního zákona – na návrh právnické osoby Nečtinská realitní, a. s., IČ 29120551, se sídlem
Nečtiny č.p. 216, 331 62 Nečtiny, která má vlastnická práva
k pozemkům dotčeným navrhovanou změnou využití,
zahrnující předložený návrh na změnu využití plochy
pozemků parc. č. 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102/7, 3103,
3105, 3106/2, 3106/3, 3110/6 a 3110/9 v k. ú. Mimoň v bývalém průmyslovém areálu Falcon ze stávající vymezené plochy
s funkčním využitím „Plochy výroby a skladování (VP)“ do
přestavbové plochy s funkčním využitím „Multifunkční
plocha“, ve které bude hlavním (přípustným) využitím bydlení v bytových a rodinných domech a podmíněně přípustným využitím obchod, služby a nerušící výroba, pokud
svým charakterem a kapacitou nenaruší a svým rozsahem
neomezí hlavní využití této plochy – bydlení, v rozsahu
a obsahu dle důvodové zprávy,
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souhlasí podle ustanovení § 55b odst. 1 stavebního zákona
s pořízením změny č. 9 Územního plánu Mimoň zkráceným
postupem podle § 55a stavebního zákona, který nevyžaduje
zpracování variant řešení, s ohledem na stanovisko vydané
dle ustanovení § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona
Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství, č. j. KULK 71152/2021 ze dne 22. 10.
2021,
d) schvaluje podle ustanovení § 55a odst. 6 stavebního zákona,
že pořízení změny č. 9 Územního plánu Mimoň podmiňuje
úplnou úhradou nákladů na zpracování změny územního
plánu, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho
změně, a dále nákladů na pořízení změny územního plánu,
navrhovatelem změny územního plánu – společností Nečtinská realitní, a. s., IČ 29120551, se sídlem Nečtiny č. p. 216,
331 62 Nečtiny, která tuto úhradu i sama navrhla,
e) schvaluje Petra Krále jako určeného zastupitele ve smyslu
§ 47 odst. 1 stavebního zákona spolupracujícího při pořízení
změny č. 9 Územního plánu Mimoň s pořizovatelem.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Tak si prý dělám z peněz města
parkoviště u domu – a těch 200 lidí
zde nebydlí
Na prosincovém zastupitelstvu mě pan Chýle obvinil, že jsem
si udělal za peníze nájemníků města Mimoně parkoviště před
domem, jen zapomněl dodat v celé ulici Novopolní, kde bydlí
asi 200 lidí. Tak jsem se rozhodl, že zveřejním všechno, co
jsme opravili v okolí bydliště zastupitelů města Mimoně.
Začnu u pana Chýleho – nová komunikace a chodník v ul.
Polní, pan Špaček – opravená komunikace, opravená zeď
a místa pro parkování ulice Okružní, paní MUDr. Frýdová
– opravený chodník v ul. Hvězdovská, pan Kaiser – opravený
chodník Hvězdovská a opravené sídliště U Nemocnice i s parkovacími místy před domem pana Kaisera (letos se dokončí
silnice a místa pro popelnice). Pan Jaroš a pan Beran – opravená silnice a chodníky v ul. Nádražní, pan Mgr. Konopiský –
opravená silnice a chodníky v ul. Široká. Já a pan Steinfest –
opravená silnice, chodníky a místa pro parkování v ul. Novopolní. Letos se ještě opraví chodník u pana Mgr. Jirůtky v ul.
Svébořická a dokončí se oprava komunikace před paní Bizoňovou v ul. Vranovská (ukončení revitalizace dolního sídliště).
U pana Zubka a pana Ing. Ráčka byly opravy již udělány
v předešlém období, u paní Mgr. Krousové začne oprava
v roce 2023 při regeneraci sídliště Letná. Jen u pana Janečka
a paní Mgr. Raškové zatím není nic v plánu, ale možná se
povede opravit ul. Ralskou, čekáme na vyjádření SVS, a. s.
Musím se tedy omluvit ostatním občanům (asi tak 1500 občanů), kteří bydlí v těchto čtvrtích, že jsme opravovali silnice
a chodníky a nenechali jsme to být, protože zde bydlí mimoňští
zastupitelé. Samozřejmě jsme opravovali a stavěli i jinde ve
městě, ale to všichni občané vidí, protože stavíme po celém
městě bez výjimky. Co na tom tedy vadí bývalé Mimoňské
obrodě nyní straně Starostové pro Liberecký kraj, za kterou
budou všichni kandidovat v letošních komunálních volbách.
Asi si všimli, že Mimoň zase začíná vypadat po letech stagnace
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jako město, a že se opravuje o hodně, hodně více než za posledních 30 let.
Jinak k tomu nesmyslu, jak k tomu zneužíváme peníze nájemníků města – letos je v rozpočtu dohromady na investice
a opravy domů bývalé Mimoňské komunální společnosti, a.s.
cca 115 000 000 Kč a nejspíš jich bude více. Město vybere
z těchto domů jen cca 27 mil. Kč, o dost méně. Jen pro ty
zastupitele z bývalé Mimoňské obrody – to nejsou zálohy za
teplo apod. – to je zvlášť. Každý občan si vše může zkontrolovat v rozpočtu města a nesmí jen koukat do jedné položky,
protože městský rozpočet se dělí na různé části. Chápu, že
zastupitelé za Mimoňskou obrodu se v tom moc nevyznají,
protože většina z nich seděla v představenstvu Mimoňské
komunální, a.s. a jejich rozpočet byl úplně jiný. Jeden zastupitel
nám dokonce sděluje, že to ani nečte, protože na to nemá čas.
Také bych jim chtěl sdělit, že peníze v rozpočtu města jsou
všech občanů a nikoli jen vybrané skupiny.
Jinak jedna věc, která asi nikdy nezazněla a to, že zrušením
Mimoňské komunální společnosti a.s. jsme ušetřili cca
2 mil. Kč ročně na nákladech, ale to je nezajímá. Každý rok
vyhodili 2 mil. Kč „do vzduchu“ po dobu 20 let.
P. S. Milá zrušená strano Mimoňská obrodo, nyní Starostové
pro Liberecký kraj, naučte se počítat nebo se dívejte do rozpočtu pořádně.
Petr Král, starosta města Mimoň

Vánoční dárek pro obce Českolipska
od libereckého hejtmanství
Tak nám naše slavné hejtmanství v Libereckém kraji (pod
vedením strany Starostové pro Liberecký kraj) dalo „krásný“
vánoční dárek. Nedávno jsem byl pozván na jednání ohledně
Českých lesů a jejich působení v katastru Mimoně a Ralska.
Dozvěděl jsem se, že Liberecký kraj pronajmul Českým lesům,
a to části Ústeckého kraje, letiště v Hradčanech. Normálně
bych to pustil z hlavy, kdyby mi nesdělili, že tam budou skladovat 50 000 m3 dřeva (nákladní vozidla cca o hmotnosti
45 t). To sem budou svážet z Ústeckého kraje z Rumburska
před zimou, aby dřevo nezůstalo na kopcích a mohli jej prodat.
Následně mi jako bonus sdělili, že 2/3 tohoto dřeva budou
vozit opět přes město Mimoň na vlakové nádraží a zde to
budou nakládat. Optal jsem se, kdo nám zaplatí rozbité silnice?
A hle, nikdo, protože to jsou naše cesty a musíme si je opravit
sami. Lidé a jejich poškozený majetek je také nezajímá, a to
ani hejtmanství v Liberci, které s nimi podepsalo takto úžasnou smlouvu o skladování dřeva na letišti v Hradčanech
z Ústeckého kraje. Jen mě tak napadá, proč to vlastně nesváží
někde o dost blíže s větším vlakovým nádražím, jako má např.
Liberec nebo Děčín?
Tímto chci tedy poděkovat straně Starostové pro Liberecký
kraj (vládnoucí v libereckém hejtmanství) k vánočnímu dárku
pro všechny dotčené obce a občany zde žijící. Jedná se o obce
Mimoň, Doksy, Ralsko, Bohatice, Zákupy, Svojkov, Nový
Bor, Česká Lípa. Za město Mimoň děkuji obzvlášť, protože
k nám se to bude vozit ještě na nádraží, takže jako Mimoňáci
máme dvojitou radost.
P. S. Na letišti je vše vyměřeno, smlouvy jsou podepsány a akce
může začít. Jako starosta Mimoně udělám vše pro to, abych
tuto akci překazil!!!
Petr Král, starosta města Mimoně
Únor 2022
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Město Mimoň by se mělo stydět,
protože zdražilo odpady – proč?
Které změny nás ještě v odpadech čekají?
Poslední dobou neustále slyším od některých občanů, že jsme
jim zvedli cenu za vývoz popelnic, a že jinde to mají zadarmo,
a za to bychom se měli stydět!
Nejdříve k tomu, proč některé obce mají odpad zadarmo.
Většina obcí má ve svém katastru skládku a občanům se revanšují za zvýšenou dopravu či zápach, a to z poplatků za skládku,
které obec za toto dostává. Nebo, a to je většina obcí, prostě
zvedla daň z nemovitosti a z této daně se odpady zaplatí.
Samozřejmě i město Mimoň může zvednout daň z nemovitosti
na pětinásobek oproti nynějšímu koeficientu, který je nejnižší
z okolí. To by ale majitelé nemovitostí platili místo průměrných 1 700 Kč za nemovitost o dost více. Také bychom mohli
zvýšit nájem třeba na 70 Kč za m2, abychom nediskriminovali
majitele nemovitostí a nikdo by neplatil za svůj vyprodukovaný odpad a my bychom nemuseli poslouchat – je drahý.
Měli by to všichni v jiné dani nebo nájmu, město by ušetřilo
cca 10 mil. Kč, které by mohlo dát na opravy města a všichni
by byli spokojení. Lidé by měli popelnice zadarmo, ale že by
to platili v jiné dani, to by jim bylo jedno.
Bohužel musím všem sdělit, že město z popelnic nemá ani
korunu, všechno inkasuje firma, která vyhrála soutěž. Do
této soutěže se přihlásili dva zájemci a vyhrál jeden, který dal
předtím městu výpověď, protože původní smlouva pro něj
nebyla výhodná a neodpovídala novému zákonu. Město s tím
nic neudělá, protože podle zákona zodpovídá za odpad, ale
s cenami hýbat nemůže. Jediné, co jsme udělali, že jsme začali
přispívat občanům ve výši 40 % na cenu odpadu.
V tomto novém zákoně je také dána povinnost obcím, že
musí zařídit do roku 2030 třídění odpadu v obci na 85 %. Je
to z toho důvodu, že skládky komunálního odpadu přestanou
odpad ukládat, protože jim to zakazuje nový zákon. Obce
musí v podstatě donutit občany začít třídit a chránit životní
prostředí. Dle mého názoru přestanou během dvou let obce
platit za svoje občany všechny odpady, aby je donutili odpad
třídit.
Pokoušíme se nyní tuto situaci vyřešit – vzhlédli jsme se
v ostatních obcích i bytových družstvech na Sídlišti pod Ralskem. Zde je vidět, že bytovým družstvům stačí na 16 bytových
jednotek jen jeden kontejner (velká popelnice a věřte, nenosí
to do okolních popelnic). Takto to stačí i domům na Sídlišti
pod Ralskem čp. 579, 581, 582-583 a na celém sídlišti Letná,
kdy tyto domy jsou ve vlastnictví města, ale je potřeba u těchto
domů umožnit třídění občanům, kteří zde bydlí – tzv. dát jim
tyto popelnice „pod nos“. Jako vedení města jsme se rozhodli,
že během pár měsíců nakoupíme popelnice na tříděný odpad
ke každé soukromé nemovitosti (papír, plast) a u bytových
domů dáme vždy kontejnery (velké popelnice) na tříděný
odpad, aby občané měli možnost začít třídit.
Uvidíme od příštího roku, někteří nejspíš zjistí, že nepotřebují
tak velkou popelnici, bude jim stačit menší a budou si ji moci
vyměnit. Svoz na tříděný odpad bude pro lidi zdarma a bude
dotován z peněz, které dostaneme za tříděný odpad. Někde
jsem se dočetl, že z toho máme moc peněz – zatím asi jen
750 000 Kč za rok a z toho dotujeme opravdu jen malou část
občanům města. U našeho města je ta výhoda, že si občané
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platí za objem a nemáme paušální platbu jako ostatní obce
(každý občan platí danou částku), a proto můžete mít menší
popelnice.
Tímto chci požádat všechny občany, aby začali více třídit,
umožníme to všem. Věřte, že ceny za odpady během čtyř let
půjdou opět nahoru, protože v tom novém zákoně je klauzule,
která zvyšuje daň pro stát za ukládání odpadů – nyní to je
500 Kč za tunu, a v roce 2030 to bude 1800 Kč za tunu uloženého odpadu – schválili to všichni poslanci napříč politickým spektrem.
Petr Král, starosta města Mimoně

Jen krátká reakce na pana Kaisera
V minulém článku Mimoňského zpravodaje jsem napsal, jak
pan Kaiser bojkotoval výkup pozemků pro obchvat města
Mimoň. Po přečtení jeho reakce jsem se musel usmát, protože
na listopadovém zastupitelstvu nám sdělil, že to byl on, kdo
kontaktoval majitele Hřebčína. Na prosincovém zastupitelstvu
nám sdělil, že u majitele byl dva dny po zastupitelstvu a po chvíli
nám opět sdělil, že mu volal, a že u něj nebyl (všechny zastupitelstva jsou na internetových stránkách Mitel TV). Tak vám
nevím, kde je pravda, ale majitel hřebčína volal panu Vlčkovi,
od kterého kupujeme tzv. Dubinku hned ráno po zastupitelstvu
a nabízel mu více peněz než město. No, pravdu zná jen pan
Kaiser a on se musí vypořádat se svým svědomím, proč volá
majiteli sousedních pozemků pro výstavbu obchvatu. Co si ale
pamatuje dobře je, že jsem mu měl sdělovat asi před 10 lety:
„A máme obchvat v kapse.“ Já mu to neříkal, ale jedna osoba,
co sedávala vedle něj, to určitě byla, protože to byl její sen.
Petr Král, starosta města Mimoně

Ještě kratší reakce na pana starostu
Pravda je jenom jedna, kterou se pan starosta snaží překrucovat. Ostatně není to v historii jeho starostování poprvé.
Co se týká paměti, jsou věci tak zásadní, že se pamatují celý
život. A pak jsou věci, které je snaha z paměti vytěsnit, protože
se nehodí do krámu, že, pane starosto.
František Kaiser

Dostávejte zprávy od nás
prostřednictvím SMS nebo e-mailu
Vážení občané, nabízíme vám možnost bezplatné služby Smart
Info na odesílání důležitých informací a zpráv, jako např.
oznámení o výpadcích elektřiny, odečtu vody, plynu, pozvánky
na připravované události, připomenutí svozu odpadu a další,
přímo do vašich mobilů pomocí SMS nebo na váš e-mail.
Jak se zaregistrovat na odběr zpráv?
• Registrace je jednoduchá a rychlá:
• Stačí kliknout na tlačítko zaregistrovat nebo načíst QR kód.
• Vybrat svoji obec.
• Zvolit kategorii zpráv, které chcete dostávat.
• Zadat své kontaktní údaje.
• Potvrdit a jste zaregistrováni.
K odběru zpráv se můžete zaregistrovat na webových stránkách našeho města jednoduše načtením QR kódu.
Více informací naleznete na www.mestomimon.cz
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Městské muzeum je přes zimu zavřené
Městské muzeum bude od 3. ledna do 18. března 2022 uzavřené. Od 19. března 2022 se můžete těšit na výstavu kraslic.

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 24. února
2022 v Domě kultury Ralsko od 16.30 hodin.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci únoru dožívají naši spoluobčané:
Marie Eichlerová
Stanislav Folprecht
Milada Svobodová
Vojtěška Jansová
Dagmar Fořtová
Hana Szittyayová
Milada Řeháčková
Eva Hronová
Růžena Petráková
Adolf Leitman
Libuše Šulcová
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Virtuální univerzita třetího věku
Vážení senioři,
chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si
své vědomosti? V našem konzultačním středisku je možné
studovat různá témata v malé skupince Vašich seniorských
vrstevníků, kteří mají-podobně jako vy-zájem o plnohodnotně
strávený čas při získávání nových poznatků.
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Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času.
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity
v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku
(U3V) o Virtuální U3V, která Vám dává možnost zájmového
vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště.
Neváhejte a přijďte mezi nás!
Konzultační středisko MIMOŇ, zřizující organizace konzultačního střediska Město Mimoň, místem výuky je
Městský úřad Mimoň, budova C - Malá 181, Mimoň,
zasedací místnost 3. patro.
V únoru 2022 zahájíme v pořadí již 16. semestr, tentokrát na
téma „Křesťanská ikonografie a hagiografie“.
Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače se
základy křesťanské ikonografie.
Osnova kurzu:
1. Základy křesťanské ikonografie, dne 1. 2. 2022
2. Ikonografie Panny Marie, dne 15. 2. 2022
3. Ikonografie Krista I., dne 1. 3. 2022
4. Ikonografie Krista II., dne 15. 3. 2022
5. Ikonografie andělů a Nejsvětější Trojice, dne 29. 3. 2022
6. Ikonografie světců, dne 12. 4. 2022
Přednášky budou probíhat 1x za 14 dní v úterý v 9.30 hod.
v konzultačním středisku Městský úřad Mimoň. Zájemci se
mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem na městském
úřadu u Mgr. Vendulky Böhmové, č. dveří 205
(bohmova@mestomimon.cz), případně přijít přímo na zahajovací přednášku na Městský úřad Mimoň.
Cena aktuálního kurzu je 300 Kč.

Únor 2022
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Prodej karnevalových masek
v mimoňském informačním centru
Nemáte masku na Mimoňský masopust?
Nevadí, v našem informačním centru si můžete zakoupit
masku od známého výrobce PVO Zákupy.

Ilustrační foto

Pozvánka na promítání
Indonéská Jáva je destinací stále dost exotickou, lákající cestovatele všeho druhu. Tento třetí největší ostrov světa se
vyznačuje spoustou činných i dřímajících vulkánů, se kterými
se domorodci naučili žít a respektovat je tak, že život s nimi
jde pořád dál a dál. Jen je třeba je uctívat a usmiřovat se
s bohy, aby se občas mírnili ve svých projevech zloby. I proto
na ostrovech uvidíte spousty malých i velkých svatyň, vždycky
dobře opečovávaných stejně jako chrámy Borobudur či Pranbanan, zařazené na seznam UNESCO.
Na návštěvu, alespoň filmovou, vás zveme do Mimoňského
kina v úterý 8. 2. 2022 od 17.30 hod.

Do klubovny v Chanosu si v závěru měsíce odskočíme na
další návštěvu Turecka, tentokrát nabídneme střípky z Kappadokie. Tento neméně krásný kraj nabízí zase jiné zajímavosti
nežli Anatolie, a pokud jej navštívíte, můžete nadchnout své
přátele spoustou krásných záběrů s jeho jak přírodními, tak
i historickými zajímavostmi z doby antické i pozdější, stejně
jako tajemné kultury Turecka.
Přijďte mezi nás 22. 2. 2022 v 16.00 hod.
manželé Pipalovi

Taneční zábava pro seniory
Tradiční zábava se koná v Domě kultury Ralsko v Mimoni
dne 9. února 2022 od 15.00 hod. K poslechu a k tanci zahraje
kapela Septima Milana Ševčíka.
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Nové knihy v Městské knihovně
Dětské oddělení:
Divotvorné příběhy, autor: Lucie Křesťanová
Už jste někdy potkali divotvora? Permonici, skřítka, ducha
nebo jinou, hodně podivnou osobu? Třeba tajemného souseda,
co nosí na krku živého hada místo šály? Že nepotkali? V této
knize se vám to zaručeně přihodí. Dávejte si pozor. Ne každý
divotvor je dobrosrdečný a může se zjevit kdykoli a zase zmizet,
jak je mu libo. To jen abyste věděli, do čeho jdete. Jakmile totiž
otevřete tuhle knihu, pustíte si je navždy k sobě. Ale nemusíte
se bát. Zažijete s nimi spoustu divotvorných zážitků…
Jak si vychovat sourozence, autor: Tereza Pařízková
Naši mi řekli, že brzy už nebudeme tři, ale čtyři. Jupí, dostanu
psa! radovala jsem se. Nakonec se z toho vyklubala mladší
sestřička. Zjistila jsem, že vůbec, ale vůbec nic neumí, a rozhodla jsem se, že jí trochu pomůžu, abychom si spolu co nejdřív mohly hrát a povídat. Vtipná obrázková knížka
s půvabnými ilustracemi popisuje příchod mladšího sourozence do rodiny.
Velká šance, autor: Jeffrey Patrick Kinney
Již 16. díl ze série Deníku malého poseroutky.
Školní sportovní den dopadne pro Grega naprostou katastrofou.
Jen díky své mamce se rozhodne dát pohybu ještě jednu šanci… a trochu nečekaně se dostane do basketbalového družstva.
Toho nejhoršího. Ale ve sportu se může stát cokoli. Překoná
Greg sám sebe, když se míč ocitne v jeho rukou? Nebo svou
velkou šanci jen tak zahodí?
Dospělé oddělení:
Americké prázdniny, autor: Jiří Fišar
S rodinou na cestě západem USA. Humorný rodinný road trip
po Americe od autora knihy Pod Annapurnou svítá modře.
Pokud máte děti a velké cestovatelské plány, toto je kniha přímo
pro vás. Ale vlastně pro všechny, kteří mají rádi cestovatelské
historky, Ameriku a moudrý humor.

Šepot v bouři, autor: Aleš Novotný
Pochopíme někdy, jak některý věci, na kterých tak moc lpíme,
jsou bezcenný, a ty, kterých si máme skutečně vážit, bereme
jako pouhou samozřejmost?
Po náhodném návratu do rodné vsi Michal netuší, jak dramatické chvíle ho čekají. Musí čelit nejen bolestivým vzpomínkám,
ale také se vyrovnat s naprosto nečekaným rozuzlením a odhalením strašlivého tajemství, které po tolika letech vyplouvá na
povrch.
Upálené, autor: C. J. Tudor
Další thrillerová lahůdka s hororovou příchutí od autorky Kříďáka, Jámy a Těch druhých. Před pěti sty lety tady upálili osm
mučedníků. Před třiceti lety tu beze stopy zmizely dvě dívky.
A před dvěma měsíci tu tragicky zemřel místní farář. Vítejte
v Chapel Croft, zapadlé vísce, jejíž tajemství leží ukrytá hlouběji
než v hrobě a kde se zlo začíná znovu probouzet. Nahradit zesnulého duchovního sem přichází někdo, komu temnota také
už mnohokrát zasáhla do života. Někdo, kdo bude muset otevřít
staré rány a hlavně ochránit svou dospívající dceru před démony,
kteří tady umějí být až příliš skuteční.
Země v troskách, autor: Kristýna Sněgodová
Svět je v troskách. Když se hroutil, postavili lidé svou spásu –
města na obrovských pilířích, chráněná před vším zmarem
tam dole. Ale to bylo dávno a nyní nastal čas vrátit se na zem.
Jenže povrch je jiný než bezpečné výšiny měst v oblacích,
a nejde jen o krvelačné Cizince – největším nepřítelem byl pro
člověka vždycky zase člověk. Kristýna Sněgoňová se vrací do
kulis svého nejúspěšnějšího románu a přináší příběh, který
rozvíjí fascinující svět měst v oblacích.

V Městské knihovně nepůjčujeme
pouze klasické knihy!
V Městské knihovně si kromě klasických knih a časopisů můžete
zapůjčit i interaktivní mluvící knihy od Albi ze série Kouzelné,
nebo také společenské a stolní hry. Na výběr je z her jak pro
děti, celou rodinu, tak i pro dospělé.
Vše, co nabízíme, naleznete v online katalogu, do kterého se
dostanete přes www.kulturamimon.cz

Italské trojhubky, autor: Marta Kučíková
Třetí díl ze série Italských jednohubek, plný jako vždy lehkých,
přívětivých a laskavých postřehů okořeněných jemným humorem, od oblíbené autorky bestsellerů o životě na italském maloměstě.
Matkou na půl úvazku, autor: Věra Řeháčková
Ambiciózní žena se ocitá před těžkým rozhodnutím. Stojí
takřka na nejvyšší příčce své kariéry. Manžel však touží po
dítěti. Jak situaci vyřešit? Biologické hodiny bijí na poplach.
Ač nerada, na mateřství přistupuje. Předpokládá, že mateřská
láska se dostaví samozřejmě. Nic takového ji nepotkalo. Kupředu ji žene budování životní dráhy. Rodičovských povinností
se ujímá manžel. Rostoucí dcerce však chybí matka. Čeká na
ni, věří, že si pro ni maminka vyšetří čas. Život však s mladou
rodinou nečekaně zamotá. Samotnému čtenáři při čtení knihy
běhá mráz po zádech.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Kontakt:
tel.: 725 701 520, 725 747 360,
e-mail: knihovna@kulturamimon.cz
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Pohádkový den
Naše škola je zapojena do projektu s názvem Šablony III –
pokračování rozvoje školy. V rámci Šablon jsme s dětmi měli
projektový den, který byl nazván Pohádkový den. Co nás čekalo?
Návštěva Městské knihovny v Mimoni, kde nám paní knihovnice Lenka Proboštová, DiS. připravila kvíz pohádkových postaviček. Následně si s námi povídala o znacích pohádky, např.
jak pohádka začíná, čím pohádka končí, jaké kouzelné předměty
se v pohádkách objevují apod. Také jsme si povídali, v kterých
pohádkách se daný znak vyskytuje. V závěru jsme vyplnili
pohádkový test. Velmi se nám dařilo. Nebyla by to návštěva
knihovny, kdybychom si knihy neprohlédli nebo nepročítali.
V další části nás čekala tvořivá práce s lektorkou Mgr. Vendulou
Böhmovou. Donesla s sebou pohlednice s pohádkami a žáci
poznávali, o jaké pohádky šlo. Když si žák promyslel, jakou
pohádku ztvární, zpracovával ji pastelkami nebo fixami na
čtvrtku. Na přední straně jsme hádali, o kterou pohádku by
asi mohlo jít. Když se okénka otevřela, byla tam daná pohádka.
Když žák svou pohádku nebo příběh ztvárnil na papír, už jsme
byli malý krůček od tvořivého psaní. Žákům šla práce od ruky.
Plno příběhů jsme si poslechli a učili se naslouchat druhým
a prezentovat svou práci.
Tento pohádkový den jsme si užili a také se naladili na Vánoce,
které jsou o přáních, představách a dětských snech.

Malé ohlédnutí ve 2. A a čas předvánoční
Předem bychom chtěli poděkovat VLS za překrásné stromky.
Zdobení proběhlo s nadšením a drobné střípky? Ty nám určitě
přinesou štěstí!
Před nadělováním jsme ještě vyráběli krásná vánoční přání
pro nejbližší. Dárečky byly překvapením nejen pro děti, ale
i pro mě a všem rodičům ještě jednou velmi děkuji.
K cukroví jsem dětem připravila vánoční čaj a pod stromečkem
našly omalovánky se samolepkami. Nejvíce se zabavily společenskými hrami, které si přinesly z domova, a samo sebou naše
nejoblíbenější hra „židličková“ proběhla s výskotem jako vždycky.
Poslední den školy jsem naplánovala projít stanoviště vánoční
stezky připravené městem. Ráno před odchodem jsme si krásně
zazpívali koledy u stromečku s ostatními třídami prvního stupně a vyrazili. Jednotlivá stanoviště jsme našli bez problémů
a úkoly plnili s úspěchem. Chtěla bych poděkovat Lucince
Sodomkové za velikou pomoc s přípravou a Leničce Divišové
za doprovod a pomoc radou. Byla to krásná procházka v mrazivém a slunečném zimním čase, doporučujeme si stezku projít,
je to zábava pro celou rodinu.
Děti se krásně společně pobavily a ve třídě potom vyřešily
tajenku. Nakonec jsme si popřáli radostné vánoční svátky
a zdraví do nového roku.

Mgr. Libuše Pittnerová
Advent ve 2.B
Tento krásný čas jsme sice zahájili karanténou třídy, ale ihned
6. 12. k nám zavítala návštěva z nebe a pekla. Tedy hodný Mikuláš a zlý čert. Pár žáků mělo namále, aby je neodnesl v pytli.
Ale vykoupili se básničkou či písničkou. Mikuláš nám nadělil
něco dobrého.
Tenhle čas je také o tom, nemyslet jen sám na sebe, ale i na
druhé. Vyrobili jsme přáníčka pro babičky a dědečky z domova
důchodců, kam jsme je osobně donesli. Společně s dětmi z 5. tříd
zazpívali koledy. A nakonec i k nám do třídy přišel Ježíšek
a našli jsme si pod stromečkem něco pro radost.

Mgr. Jana Beranová

12

Únor 2022

Mgr. Iva Kučírková
Školní karneval
Žáci z 3. A si připravili překvapení pro své vrstevníky ze 3.B.
V hodině českého jazyka jsme se učili psát a vytvářet pozvánky,
a proto myšlenka byla jasná - „školní karneval“. Žáci paralelní
třídy s radostí uvítali tento nápad. Sešli jsme se v tělocvičně,
kde jsme společně zahájili pohybově taneční hodinu tělesné
výchovy, kde byla také promenáda v maskách a jejich hodnocení.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Z NAŠICH
CO VÁS
ŠKOL
ZAJÍMÁ
A ŠKOLEK

Mgr. Jaroslava Foubíková, Mgr. Libuše Pittnerová
Návštěva knihovny – žáci 4. A a 4. B
V čtvrtek 16. 12. navštívili žáci naší školy ze 4. A a 4. B Městskou
knihovnu v Mimoni.
Paní knihovnice nás poutavým způsobem seznámila s životem
a dílem našeho obrozeneckého spisovatele, sběratele a básníka
Karla Jaromíra Erbena. Prohlídka knih i napínavá ukázka zfilmovaných balad děti silně zaujala. Také závěrečný test
o K. J. Erbenovi děti bavil. Při vypracovávání testu měly k dispozici knihy od K. J. Erbena, kterými mohly listovat a občas
se i začetly.
Útulné prostředí čítárny, model historické lodi, prohlídky
komiksů, možnosti návštěv s kamarády, besedy, objevování
a půjčování nových knih slibují do budoucna nárůst nových
čtenářů.
Tímto děkujeme paní knihovnici za poutavý program, kterým
oslovila děti I. stupně.
Mgr. Martina Tomaštíková a Mgr. Marcela Famfulová
Předvánoční čas v 5. třídách
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tradicím českých
Vánoc patří nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá
nálada, zpříjemňující dlouho očekávaný příchod Ježíška. A jak
jsme si ty poslední dny ve škole užili?
V pondělí jsme si hned ráno zasoutěžili ve vybíjené, poté jsme
se vydali na Ježíškovu stezku mimoňskou krajinou, a nakonec
jsme navštívili knihovnu, kde se konala beseda na téma Vánoce.
V úterý jsme vyráběli dárečky pro seniory, které jsme jim šli
poté předat. A abychom udělali seniorům ještě větší radost,
nacvičili jsme pásmo plné básní a písní od sv. Martina až po
Štědrý den. Přidali se k nám i žáci z 2. B. Celá akce byla velmi
dojemná, plakali žáci, senioři i my, učitelky.
Ve středu se naše třídy proměnily v kuchařské dílničky. Žáci
si z domova donesli různé suroviny a sami připravovali nejrůznější pokrmy. Vůni linoucí se ze tříd neodolal ani pan ředitel,
který přišel ochutnat dobroty vytvořené dětmi.
Poté následovala besídka, kde jsme si rozdali dárečky a popřáli
jsme si krásné a pohodové Vánoce.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Mgr. Lenka Zetová
Sportovní kroužek
Od začátku nového školního roku se s dětmi scházíme každé
úterý.
Hrajeme různé hry, pronikáme do světa atletiky, gymnastiky
a míčových sportů. Vytváříme v tělocvičně opičí dráhy a pořádáme skupinové soutěže. Týden co týden k nám do kroužku
přibývají noví cvičenci, z čehož mám obrovskou radost, protože
jak se říká - ve zdravém těle zdravý duch!

Mgr. Lenka Zetová
Literární soutěž na téma „Zimní příběh“
V prosinci se pro 2. stupeň uskutečnila předvánoční literární
soutěž na téma „Zimní příběh“. Žáci od šestého do devátého
ročníku mohli psát libovolným stylem prózu i poezii, která se
jakkoli týkala zimy. Prací se sešlo hodně, celkem 19, což považuji
za velký úspěch.
Protože se sešly práce žáků pouze z šestého a devátého ročníku,
byly rozděleny do dvou kategorií.
Únor 2022
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Jistě vás zajímá, kdo skončil na prvních třech příčkách. Z šestých
tříd zvítězila a na 1. místě se ocitla Amálie Šťastná. 2. místo
obsadila Johana Slavíková a 3. místo patřilo Lucii Zubkové.
Mezi deváťáky byla nejúspěšnější Michaela Komárková, která
získala 1. místo. Na 2. místě skončila Sandra Hendrychová
a 3. místo náleží Tereze Knejzlíkové.
Všem výherkyním blahopřeji a děkuji i všem ostatním žákům
za jejich zajímavé příspěvky do soutěže. Budu se těšit třeba
zase na tu jarní. ;-)
Mgr. Lenka Jarošová
Vánoční turnaj v basketbalu
Poslední den před vánočními prázdninami se v naší škole uskutečnil turnaj v basketbalu.
Přihlásilo se 5 týmů. Favorité z 9. ročníku nakonec podlehli
osmákům. Všechny zápasy měly náboj a účastníky i diváky
turnaj bavil. Doufám, že podobné turnaje budou častěji i v jiných
sportech. Organizace se ujal pan učitel Polák a rozhodčího
dělal pan učitel Procházka.
Pořadí:
1. místo 8. ABC – „A“
2. místo 9. AB
3. – 4. místo 9. AB dívky a 8. ABC – „B“
5. místo 6. AB

Ing. Michal Procházka
Vánoční nadílka v MŠ netradičně
Na předvánoční období se u nás ve školce všichni těšíme. Zpíváme koledy, zdobíme třídy, vyrábíme dárky, podnikáme výlety
a vyvrcholením bývá vystoupení dětí s nadílkou.
Měsíc prosinec nám to však neumožnil. Byla vysoká nemocnost,
část pedagogů onemocněla covidem, tudíž měly děti nařízenou
karanténu a vleklo se to až do Vánoc.
Proto jsme se dohodli, že Ježíšek všechno nestihl a hned
po Vánocích nás s dárky navštíví. První týden v lednu jsme
dětem vše vynahradili. Každá třída to pojala po svém. Všude
se však zpívaly koledy, byla hostina a na závěr nadílka. Velkou
měrou se na nadílce podíleli rodiče, ať už finančně, nebo věcnými dary. Ještě jednou všem moc děkujeme.
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Za kolektiv učitelek MŠ - Eliška Straková

ZŠ a MŠ Mírová
Kam jít studovat?
Žáci devátého ročníku se ve druhém lednovém týdnu zúčastnili
projektového dne na Střední průmyslové škole v České Lípě.
Byla pro ně připravena čtyři různá stanoviště, na kterých se ve
skupinách postupně vystřídali.

V učebně fyziky se seznámili s tím, co je vlastně zvuk, jak se
přenáší a zesiluje. Dále zjistili, jak vnímáme různě vysoké tóny
a jak obtížné je číst, když svůj vlastní hlas slyšíme s mírným
zpožděním. Na dalším stanovišti si sami vyzkoušeli, jakým
způsobem se dá hýbat věcmi pomocí stlačeného vzduchu a jak
se dá programovat robot. V dalších pracovnách si žáci prohlédli
různé obráběcí a CNC stroje, zkusili si i sestavit robota.
Na závěr se seznámili s obsahem studijních oborů, které se dají
na průmyslové škole studovat a prohlédli si další odborné učebny.
Mgr. Martina Perutková
Zprávičky z MŠ Letná a MŠ Komenského
Lednová témata se víceméně každý rok opakují. Do tohoto
období prostě patří povídání o paní Zimě, ptáčcích u krmítka
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a zimních sportech. Jakmile napadla aspoň trocha sněhu, uspořádali navíc u mladších dětí zimní olympiádu s disciplínami
jako bobování, hod sněhovou koulí na cíl a stavění sněhuláka.
Starší děti se staraly hlavně o plná krmítka a se sněhem experimentovaly. Výtvarných technik, písniček a her k zimě je tolik,
že jsou pro děti stále nové, neokoukané. Další obvyklá témata,
která by si děti snad ani nenechaly vzít, je svatý Valentýn a Masopust s maškarním bálem. Svatý Valentýn dokáže pěkně zamíchat
s pocity v dětských dušičkách. Myslíte si, že je pro ně jednoduché
si vybrat, pro koho bude vyrobené srdíčko? Zhodnotit všechna
pro a proti a umět zdůvodnit svůj výběr bývá leckdy těžké i pro
dospělé…
Na přípravu maškarních kostýmů budou mít tentokrát maminky dost času, protože v půli února budou ještě jarní prázdniny.
Kdo se nevyřádí o prázdninách někde na horách, dožene to
na maškarní diskotéce.
Divadlo Koloběžka v lednu přivezlo uspávací pohádku a v únoru
tak trochu dopředu přivolalo jaro kouzelným klíčem. Ale na
konci února už začneme vyhlížet při procházkách do okolí
první sněženky. Stejně jako děti rostou bez ohledu na to, jaké
jsou zrovna podmínky. Jejich jemnou krásu najdeme i v mrazu,
pod sněhem. Těší se z každého pohlazení slunečním paprskem
a jsou příslibem nadcházejícího jara.
Proto je chráníme, netrháme a učíme děti obdivovat jejich sílu
a krásu.

ale kupříkladu den otevřených dveří proběhl s velmi hojnou
účastí. Jeho součástí byly i drobné prodejní akce výrobků žáků
s vánoční tematikou, ale třeba i některých produktů studentských firem žáků sexty.

Vánoční akce
Akcí, které jsou typicky spjaty s prosincem, popřípadě přímo
s Vánoci, proběhlo letos vcelku dost. Kvintáni se již tradičně
převlékli za čerty a anděly, aby postrašili mladší (ale i starší)
ročníky. Zlobivější byli na chvíli odneseni v pytli, ale po slibu,
že příští rok už budou hodnější, byli rychle navráceni a všichni
nakonec dostali i něco dobrého.

Kolektivy MŠ
Poděkování
Děkujeme stavební firmě Bardzák, s.r.o. Pan Bardzák před
Vánoci osobně předal štědrý sponzorský dar mateřské škole
v podobě různých elektrospotřebičů. Dar vylepší technické
vybavení MŠ Komenského a MŠ Letná, poslouží jak dětem
a učitelkám při jejich práci, tak i zpříjemní zázemí personálu
obou mateřských škol.
Děkujeme!
Kolektivy MŠ

Prosinec na gymnáziu
Letošní prosinec nám štěstí přálo trochu více než minulý rok.
Covid sice ještě nadobro nevymizel, ale přítomnost žáků a poněkud mírnější opatření, než panovaly minulý prosinec, umožnily
jeho tradičnější pojetí. Vánoční akademie sice opět neproběhla
(chystá se ovšem její velikonoční verze, pokud to situace dovolí),
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Zajímavý nápad má za sebou třída prima pod vedením Ivety
Pospíšilové. Na stránkách školy a na školním Facebooku a Instagramu (k jejichž sledování tímto také zveme) připravila ke
zhlédnutí čtyři videa s tématem Vánoc. Tato Adventní pozdravení umožnila přiblížit vánoční atmosféru naší školy i širší
veřejnosti.
Únor 2022
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Vánoční atmosféra byla součástí i mnoha vyučovacích hodin.
Třída tercie v hodinách výtvarné výchovy vytvářela vánoční
ozdoby a k předvánoční atmosféře na naší škole přispěli i němčináři z kvarty. Po delší přípravě si do jedné z hodin přinesli své
nápady a materiály (obrázky, výstřižky, texty písní, …) na téma
„Advent a vánoční svátky v německy mluvících zemích“
a během výuky vše výtvarně zpracovali.
Před prázdninami stihla ještě prima a kvarta návštěvu výstavy
betlémů. Poslední školní den před vánočními prázdninami
tedy vyrazili na výlet do Kryštofova Údolí. V mrazivém ránu
se sešli před mimoňským nádražím. Cesta vlakem utekla velmi
rychle. Vystoupili v zastávce Novina a opatrně doklouzali pod
známý železniční viadukt. Po zasněžené lesní cestě se vydali
do Kryštofova Údolí prohlédnout si betlémy vystavené v tamějším malém muzeu. Všem zážitkům ovšem nebyl konec. Zejména oběd se vydařil. Pan hostinský připravil nejen teplý čaj
a vynikající jídlo, ale i plno zábavy a soutěží. Žákům se vůbec
nechtělo opustit teplo jeho pohostinství. Zazpívali mu několik
koled, rozloučili se a vyrazili na vlak.

vdechli nový záměr plochám, ulicím, parkům, obchodům,
domům. Od Galerie výtvarného umění v Chebu přišlo žákům
ZUŠ V. Snítila Mimoň zvláštní poděkování za reprezentativní
účast.
V říjnu 2021 se naši žáci zúčastnili výtvarné soutěže „Nejoblíbenější knižní postava“, kterou vyhlásilo Městské informační
centrum a knihovna v Horním Benešově v rámci týdne
knihoven. Do soutěže byly vybrány a zaslány práce, které ztvárnily nejoblíbenější knižní postavu. Odměnou nám přišel diplom
a menší odměny za práce pro 14 mladých výtvarníků.

Soutěže a další akce
Dne 1. prosince proběhlo na našem gymnáziu online formou
školní kolo ekonomické olympiády (připravené Institutem
ekonomického vzdělávání). Zúčastnili se ho naši nejstarší žáci,
tedy septimáni a oktaváni – a spolu s nimi i Radek Trpišovský
ze sexty, který chtěl rovněž prověřit své znalosti z oboru. Poděkování za účast a výkony tedy patří všem zúčastněným. Do
krajského kola se probojoval Daniel Krejčík ze septimy – blahopřejeme ke skvělému výkonu a budeme držet palce při další
reprezentaci naší školy.
Ve dnech 1. a 2. prosince se žáci oktávy zúčastnili soutěže
„Vědecký čtyřboj“. V týmu po čtyřech (Oldřich Hladík, Monika
Havránková, Marie Štrumfová a Vojtěch Černý) řešili úlohy
ve čtyřech kategoriích (matematika, fyzika, chemie a biologie).
První den pracovali samostatně podle předmětu, na který byli
přihlášeni. Druhý den byl o týmové práci. Tento ročník probíhala soutěž online formou, tudíž bylo povoleno používat
počítače. Otázky tomu také byly uzpůsobeny. I přesto, že žáci
neskončili na prvních příčkách, dali do soutěže vše, za což jim
děkujeme. Snad byla soutěž i pro ně zajímavým zpestřením.
V pondělí 13. prosince se žáci septimy a oktávy zúčastnili online
workshopu pořádaného agenturou Europeum na téma „Co
nám EU dala a vzala“. Akce se uskutečnila v rámci projektu
„Samet na školách“. Během hodinového setkání byli účastníci
seznámeni s historií, strukturou a rolí EU; pomocí interaktivních úloh se rovněž mohli aktivně zapojit do komunikace.
I když se všichni přítomní shodli, že mnohem lepší by bylo
osobní setkání a delší rozsah workshopu s možností diskuse,
byl obsah online hodiny zajímavým obohacením výuky předmětu společenských věd.
Mgr. Jaroslav Balcar

Výtvarný obor ZUŠ
V. Snítila Mimoň informuje
Žáci naší ZUŠ V. Snítila Mimoň se zúčastnili výtvarné soutěže
pořádané Galerií výtvarného umění v Chebu s názvem Vyhrňte
si rukávy, páni architekti! Na chvilku se žáci stali těmi, kteří
rozhodují o podobě místa – města Cheb. Navrhovali, plánovali,
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rámci projektu, který již druhým rokem pořádá město Mimoň,
„SRDCE V DLANI“, jsme obdrželi předplatné časopisu „Kreativ“. Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě LAMAL, s.r.o.
Mgr. Vendula Böhmová,
výtvarný obor ZUŠ V. Snítila Mimoň
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Tipy na ankety a výzvy
Máte ve svém okolí stromového velikána? Přihlaste ho do
ankety Strom roku 2022
I letos můžete rozhodnout o tom, které stromy budou bojovat
o titul Strom roku v populární anketě. Pokud máte ve svém okolí
strom, který si zaslouží pozornost, či potřebuje péči, podělte se
s námi o jeho příběh a nominujte ho do 22. dubna do letošního
ročníku na www.stromroku.cz. Navrhnout svého favorita může
kdokoliv. Pamatujte jen, že silný příběh sám vítězství nezajistí.
Proto hledáme stromy obklopené také silnou komunitou, jejíž
podpora a odhodlání jim k vítězství pomůže.
Vysadili jste strom? Přidejte ho do mapy Sázíme budoucnost
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, která chce
výsadbou 10 milionů stromů zlepšit zdraví české krajiny a odolnost měst. Zapojit se může kdokoliv, kdo od roku 2019 vysadil
strom mimo les a registruje ho do interaktivní mapy na www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby. Mapa poskytuje unikátní
přehled o druzích a počtech vysazených stromů, lokalitách i subjektech, které jsou do sázení v České republice zapojeny. Počítá
se opravdu každý strom, tedy i takový, který jste vysadili třeba
u vás na zahradě.
Podpořte Zpívající lípu v anketě Evropský strom roku
Českou republiku bude letos v mezinárodní soutěži Evropský
strom roku reprezentovat Zpívající lípa z obce Telecí. Její přízvisko odkazuje k dobám husitským, působení Českých bratří
a jejich pronásledování. Podle pověsti se tehdy v její dutině
ukryl bratr Jiroušek, který zde přepisoval zakázané knihy a písně
a při tom si je prozpěvoval. Znělo to, jako kdyby lípa zpívala.
Tento krásný památný strom můžete podpořit v bezplatném
online hlasování na stránce www.evropskystromroku.cz od 1.
do 28. února 2022.
Anna Poledňáková, anna.polednakova@nadacepartnerstvi.cz

Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková

Výstup na věž kostela
Spolek historie Mimoňska navázal na tradici sdružení Mimoňská
obroda a již 3. rokem pořádá 2x ročně výstup na věž kostela sv.
Petra a Pavla v době velikonočních a vánočních svátků. Vstupné
je vždy dobrovolné. Tak tomu bylo i 25. 12. 2021, kdy se od 14
do 16 hodin za mrazivého počasí otevřely dveře věže. Paní Janečková se členy svojí rodiny a pan Šťastný se jako vždy velice fundovaně zhostili svého dobrovolného úkolu. Ve věži to pěkně
profukovalo, ale nás hřál dobrý pocit a děkujeme všem, kteří
dorazili. Vybrané dobrovolné vstupné ve výši 3 380,- Kč bude
použito na opravu soch v mimoňském kostele.
Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková
(inzerce)

Setkání v Náhlově
Již 10. rok jsme se sešli v Náhlově, a to 19. 12. při příležitosti akce
„Betlémské světlo“.
Tato akce bývá hojně navštěvována. V Muzeu vystěhovalectví
příjemné teplo, na stole cukroví, které tradičně všichni nosí na
ochutnání pro ostatní přítomné. Ozdobený stromeček a vůně
svařáčku, který se naléval nejenom do přinesených hrníčků,
hrníčků s příběhem, ale i do památečních, nebo vzpomínkových
hrníčků. Letos se takových hrníčků sešlo více, konečně se tradice
uchytla. Manželé Lenka a Radek Starých nám pokaždé zpěvem
při kytaře naladí tu správnou atmosféru, kdy se přidávají i ostatní.
Pověděli jsme si, jakou má souvislost chudobka (sedmikráska)
s vánočními svátky.
Světlo z Betléma, které rozvážejí každoročně skauti, doputovalo
i do kapličky sv. Floriána, kde si přítomní za zpívání koled mohli
prohlédnout krásný hliněný betlém, připálit světýlko a odnést
si ho do svých domovů. Nesmělo chybět tradiční zadokumentování – focení před kapličkou. Betlémské světlo tak putovalo
do Mnichova Hradiště, Liberce, Osečné, Stráže pod Ralskem,
ale i do Mimoně a bylo předáno i do mimoňského kostela.
Tuto akci hodnotíme jako odpočinkovou, pohodovou, relaxační,
kdy nikdo nikam nespěchá a z tepla a provoněného muzea se
nikomu nechce odcházet.
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RŮZNÉ
Léčivý gong, posvátné mantry
a dech ohně v Chanosu
Uháníme, abychom to stihli. Sotva jsme doma vydechli po
pracovním procesu, připravili dětem večeři, už se hlásí šestá
hodina, kdy začíná lekce. Sedám si na karimatku a snažím se
ukotvit do lotosové pozice, jenže ztuhlé nohy fakt dlouho
překřížené nevydrží. Naštěstí jsou mezi jednotlivými cvičebními pasážemi pauzy na protažení. Důležitý je hluboký nádech
nosem, dovnitř do břicha a pak výdech dlouze ven. Dech
života, na který se člověk může zaměřit a dostat se do přítomnosti. Furt mi naskakuji myšlenky na práci a na povinnosti.
„Nechte je plynout, nevšímejte si jich“, říká lektorka. Asi nejsem
sám, kdo se s tím potýká. Je to na začátku duchovního cvičení,
kdy je třeba začít se soustředit jen na jeden bod. Tady nyní
na dýchání. Postupně myšlenky mizí.
Cvičil jsem intenzivně jógu už před 20 lety, a to ještě v rámci
svých VŠ studií, ale vždy jsem se vracel k některým cvičením
v průběhu dalších let. Dneska se však nejen fyzicky cvičí
a protahuje páteř, ale i zpívá a medituje. O tom všem je komplexní proces kundalini jógy. Zpíváme mantry, abychom se
naladili na očistný proces našeho těla. Nejen fyzického, ale
i duchovního. Snažím se zhluboka dýchat, což se mi daří tak
napůl kvůli lehce ucpanému nosu. Kolem zní hlasité huhňání,
protože ostatní používají speciální techniku dechu ohně.
Prudké krátké dýchání ve stejném rytmu prý posiluje nervový
systém a zvyšuje fyzickou odolnost. Já se kvůli srdečnímu
handicapu držím raději svého pomalého dýchání. I tak je
zprvu obtížné přepnout pouze na vnímání svého dechu.
Postupně se uvolňuji a pokouším se držet zavřené oči, abych
vnímal pouze svůj vnitřek. Přesto občas vykouknu na učitelku,
abych viděl, co a jak dělá. Rozpomínám se na kríjájógu, jiné
intenzivní jógové cvičení, na léčebné meditace se skupinou
Mirabai Ceiba, která občas vystupuje v pražských bazilikách.
Cítím energii, jak proudí v těle. Stejně se ale musím protáhnout
mezi jednotlivými bloky.
A přichází první setkání s Gongem. Metrový symfonický
kotouč z mosazi, na který se bouchá paličkou, má zpomalit
mozkové frekvence a navodit hluboké uvolnění mysli i těla.
Léčí mysl i tělo zevnitř bez toho, abychom cokoli měli dělat.
Připadalo mi nejdříve, že slyším (zprvu) chaotické zrnění,
které se přibližovalo až do nepříjemného pocitu, ale pak se
vzdalovalo a zjemňovalo, což vytvářelo osobitou harmonii.
Usnout mi ale nešlo.
Protahujeme se, zpíváme guru-mantru, teda já spíše chrčím,
protože jsem nikdy nebyl žádný pěvec. Ale snažím se posunout
své hlasivky, kam to jde. Slyším kolem sebe líbezné ženské
hlasy, které tím zpěvem přidávají sebedůvěru v celkový proces.
Moc fajn. Vše korunuje společná meditace. Ani se nechce
vracet k normálu, když je třeba otevřít oči a znovu přivyknout
umělému osvětlení. Tělo je jako znovuzrozené po tom jedinečném bloku protahování, dýchání, zpívání a vědomém
odpočinku.
Ano, to vše lze zažít při kundalini józe, kterou v prostorách
Chanosu brilantně vede lektorka Zdeňka Bártová. Očistný
proces cvičení a relaxace stojí ve čtvrtek navečer určitě za to.
David Frei
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Bezpečný pohyb na ledu
Zamrzlé vodní plochy jsou nedílnou součástí zimní přírody. Kdo
z nás by si rád na čerstvém vzduchu nezabruslil, nezahrál hokej
nebo se jen tak neprošel po „vodní hladině“. Ovšem všechny tyto
radovánky jsou velmi závislé na počasí. Vzhledem k výkyvům
teplot může dojít k prolomení ledu s následným tonutím. Na co
všechno bychom tedy měli myslet, než vstoupíme na přírodní
ledovou plochu?
Pokud jdete na led:
• informujte někoho z blízkých o tom, kam jdete
• než vstoupíte na jakoukoliv zamrzlou hladinu, přesvědčte se, že
je led dostatečně silný, síla ledu pro bezpečnou chůzi jedné osoby
(80 kg) je 10 cm kompaktního ledu
• pokud se začne ozývat praskání ledu, ihned se vraťte na břeh
• lehnutím na led rozložíte svoji váhu na větší plochu, snížíte tak
zatížení ledu
• když už se propadnete, roztáhněte ze široka ruce na okraj ledu,
snažte se co nejrychleji pomocí kopání nohou ve vodě na led
nasunout a odplazit se na břeh
Pokud jste svědkem nehody na ledu:
• vidíte-li někoho probořeného ve vodě, zvažte své možnosti
a schopnosti, abyste se nestali také zachraňovaným
• nepřibližujte se k němu ve stoje, je třeba rozložit váhu a vzít si
nějakou pomůcku pro prodloužení dosahu (například větev
nebo lano)
• pokuste se zajistit zachráněnému suché oblečení ateplo, komunikujte s ním
• nemůžete-li pomoci sami, zavolejte na tísňovou linku 112 případně 150
Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

Zprávičky z Vážky
• Děti zVážky (z Korálu) se letos opět zúčastnily Tříkrálové sbírky.
Od čtvrtka 6. 1. do neděle 9. 1. 2022 jste vulicích Mimoně mohli
potkat koledníky Tříkrálové sbírky, které se děti zKorálu účastní
již 22. rok. Výtěžek z letošní sbírky je věnován na provoz sociálního automobilu Charity vČeské Lípě, který sváží hendikepované
děti do školy a ze školy. Děkujeme všem, kteří třem králům do
kasičky přispěli, podařilo se nám letos vykoledovat 13 221,- Kč!!!
• V době jarních prázdnin proběhnou ve Vážce současně dvě
akce:
• Zimní tábor v Krkonoších (pobytový) – termín 13.–19. 2. 2022
• Příměstský zimní tábor – termín 14.–18. 2. 2022
Na aktuální podmínky k účasti se nás zeptejte raději přímo (kontakty najdete na www.zsamsmirova.cz )
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FOMO – Fear of missing out
Dnešní doba je zvláštní. Můžeme sedět spřáteli vrestauraci azároveň díky sociálním sítím sledovat dění na večírku v jiném městě.
Dostupnost online světa neustále svádí k tomu, abychom byli ve
střehu, abychom kontrolovali, co se kde zrovna děje a hlavně, aby
nám nic neuteklo. Lidé těžce nesou věty jako: „No, tohle nepochopíš,
to bys tam tehdá musel být!“ nebo „Počkej, ty fakt nevíš, o čem mluvím? Vždyť to bylo úplně všude!“ Atak se někteří snaží onemožné:
být na více místech najednou, být u všeho, co se děje. Ale není to
spíše tak, že nakonec nejsme vlastně nikde doopravdy?
Zkratka FOMO vychází z anglického Fear of missing out, do
češtiny bychom tento termín nejlépe přeložili asi jako strach zpromeškání/ ze zmeškání. Častěji se ale ivnašem prostředí setkáváme
právě se zkratkou FOMO. Za tou se skrývá syndrom, pro který
je typický neustálý strach, že nám něco důležitého uteče, že uněčeho
významného nebudeme. Projevuje se silnou úzkostí, roztěkaností,
podrážděností nebo nerozhodností.
Jak si to ale lze představit vpraxi? FOMO může mít mnoho podob,
rozhodně nemusí být spojeno jen sonline světem (ačkoli popularita
sociálních sítí tomuto syndromu značně nahrává). Typickým příkladem projevu syndromu FOMO je bezcílné scrollování na telefonu. Člověk vezme do ruky mobilní telefon, otevře svou oblíbenou
sociální síť a chvíli scrolluje. Poté telefon odloží, aby ho hned
vzápětí vzal znovu do ruky a obsah stejné sociální sítě zase zkontroloval. Nic nového? Raději, to aktualizuji znovu. A teď? Pořád
nic? Tak ještě jednou…
Rizikem syndromu FOMO je zejména, že nám kvůli strachu ztoho,
že nám něco někde uteče, utíká především vše, co je přímo před
námi. FOMO může vést člověka kprokrastinaci („Ještě něco zkontroluju a začnu. Ještě se podívám, jestli mi někdo nepsal a začnu.
Ještě…), nerozhodnosti (Dneska zůstanu doma, chci mít chvíli pro
sebe. Ale kamarádi vyrazili do baru, nebude mi to pak líto? Ale když
mně se hrozně nechce nikam chodit. Hm, já radši půjdu, abych toho
pak nelitoval). A tak dotyčný i přes nechuť vyrazí, jen aby mohl
vpauzách při kontrole přemýšlet nad tím, jestli neměl raději přeci
jen zůstat doma).
Strach zpromeškání také úzce souvisí smultitaskingem (věnování
se více činnostem najednou). Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že
multitasking je velmi výhodný a efektivní. Ukazuje se ale, že opak
je pravdou. Máme-li tendenci věnovat se neustále více činnostem
najednou, naše pozornost dostává pořádně zabrat. Rychleji se
vyčerpáme, jsme unaveni, podrážděni, zvyšuje se chybovost.
Má-li člověk tendenci neustále sledovat životy druhých (a zvláště
pak jejich životy na sociálních sítích), může rychle nabýt dojmu,
že jeho vlastní život ani zdaleka není tak zajímavý a že se všichni
kolem mají tak nějak lépe. Sociální sítě jsou plné dokonalých fotek
ze zajímavých míst, na kterých se každý usmívá od ucha k uchu.
To, že realita a zákulisí těchto fotografií jsou věc druhá, už často
nevnímáme. Výsledkem takového srovnávání pak může být ztráta
sebevědomí a pocity smutku, či prázdnoty.
Jak z toho ven?
Nikomu nejspíš není příjemné, když kamarádi vtipkují o něčem,
u čeho jsme nebyli, co se nás netýká. Každého v takové chvíli nejspíše napadne: Páni, škoda, že jsem tam tehdy nebyl. Ale tak jak
taková myšlenka přijde, tak zase pomalu odezní a my víme, že
příležitostí bude ještě spousta. Lidé, ukterých je rozvinut syndrom
FOMO, v takových situacích panikaří, pociťují napětí a úzkost
a jsou rozhodnuti, že to již nikdy nepřipustí. A začíná tak kolotoč
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všeho výše popsaného: srovnávání, kontrolování a skákání od
jedné činnosti k druhé.
V dnešní roztěkané a uspěchané době je mnohem více potřeba
cvičit se vtom, aby byl člověk skutečně tady ateď avnímal přítomný
okamžik. K tomu může pomoci nejen to, že se pokusíme vyhnout
se multitaskingu asoustředit se jen na jednu činnost, skutečně vnímat, jak ji provádíme, ale také třeba pravidelná meditace, nácvik
zklidňujícího dýchání či mindfullness. Do pravidelných aktivit lze
také zařadit den offline –tedy den, kdy se odpojíme od všech sociálních sítí abudeme věnovat plnou pozornost pouze ajen skutečnému
světu. Dobrou praxí je také trénink vděčnosti – naučit se vnímat,
co v životě máme, co nás těší a naplňuje, za co jsme vděční a klidně
si tyto aspekty našeho života pravidelně zapisovat.
Myšlenky na to, že je nutně potřeba zkontrolovat, co je kde nového,
mohou dosahovat až obsesivní roviny, neustálé scrollování aznovu
načítání dané sociální sítě je pak kompulzí, která uvolní nahromaděné napětí aúzkost. Někteří lidé se občas přistihnou, že nemají-li možnost připojit se k internetu, jsou značně podráždění,
nervózní a nedokáží myslet na nic jiného. Zde se pak syndrom
FOMO mísí až sformou nelátkové závislosti. Vtakových případech
je pak rozhodně vhodné vyhledat odbornou pomoc a obrátit se
na psychologa.
Online psychologická poradna MOJRA.cz
www.mojra.cz

Návštěva MěÚ Mimoň
Před započetím vánočních svátků jsme na městském úřadě uvítali
velmi milou návštěvu.
Na prohlídku úřadu dorazilo 20 dětí se svými učiteli ze ZŠ Pod
Ralskem.
Aby pouhá prohlídka kanceláří nebyla pro děti nezáživná, připravili
jsme si pro ně drobná překvapení. Po seznámení s chodem úřadu
výkladem paní tajemnice, je starosta pozval do své kanceláře, kde
si každý mohl vyzkoušet „starostovské“ křeslo a zeptat se starosty
pana Petra Krále na řešení problémů ve městě.
Další zastávkou byla matriční místnost, kde si děti mezi sebou
vybraly nevěstu, ženicha, svědky i rodiče a s paní matrikářkou
jsme zorganizovali svatební obřad se všemi náležitostmi. Ženicha
k oltáři přivedla „maminka“, nevěstu „tatínek“ - vosobě pana učitele, oběma to velice slušelo aod obou jsme slyšeli „ANO“. Svatební
akt odsvědčili svědci, došlo i k předání prstýnků, přípitku šampaňským (samozřejmě nealkoholickým) anásledně taneční oslavě
přítomných.
Svatební veselí jsme ukončili v nové zasedací místnosti malou
hostinou a přešli k vážnějším úředním úkonům – volbě vedení
města.
Musím říci, že jsem byla překvapena, s jakým nasazením děti
bojovaly o přízeň ostatních svých voličů, jak skutečné volební
sliby předkládaly, a dokonce vymýšlely postupy, kterými své
volební sliby splní. Myslím si, že o budoucnost města se rozhodně bát nemusíme, protože děti ze základní školy dokázaly
své problémy nejen pojmenovat, ale i hledat způsoby k jejich
odstranění či nápravě.
Věřím, že návštěva úřadu byla pro děti nejen příjemně stráveným
dopolednem, ale izískáním informací ochodu města, problémech,
se kterými si musí úředníci i vedení města poradit a že takových
poznávacích návštěv bude z našich základních škol více.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka
Únor 2022
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RŮZNÉ
Tip na výlet
Ve stopách Hanče a Vrbaty na
běžkách

A právě těmto dvěma se také bude věnovat i chystaný film
Poslední závod režiséra Tomáše Hodana, jehož premiéra je
plánovaná na únor 2022.

Krkonoše před první světovou válkou byl chudý kraj, kde se
střetával český živel s německým. Hory se zpočátku století
začaly dynamicky proměňovat, zejména díky jedné novince
v českých zemích – lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější
český lyžař, který vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů. Ostatní Němci z Krkonoš
je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře
znali, setkali se i na startu osudového závodu.

O velikonočních svátcích 24. března roku 1913 se v Krkonoších odehrál závod těch nejlepších běžců na lyžích. Na startu
osmého ročníku se tehdy objevil úspěšný sportovec a vítěz
několika běhů na lyžích Bohumil Hanč. Svůj první závod
vyhrál v roce 1907 ve svých jednadvaceti letech. Jeho slibnou
sportovní kariéru přerušila povinná vojna, kterou sloužil
v Sarajevu, a kde se sblížil s Václavem Vrbatou, kterého znal
ze Sokola. Na trasu dlouhou 50 km vyrazili závodníci ve slunečném počasí jen v košilích bez čepic a rukavic. Po prvním
kole se počasí prudce zhoršilo, začalo pršet a výrazně se ochladilo. Závodníci se začali postupně vzdávat. Na hřebenech
už řádila vichřice, ale Hanč jako jediný pokračoval v závodě.
Poblíž dnešní památné mohyly na Zlatém návrší nalezl právě
Emerich Rath zcela vysíleného a promrzlého Hanče. S nasazením vlastního života se jej snažil zachránit a běžel pro
pomoc. Hanče sice nalezla záchranná četa ještě živého, ale
krátce na to na Labské boudě zemřel na podchlazení a zástavu
srdce. Později byl mezi Zlatým návrším a Harrachovými
kameny nalezen i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův přítel, který
ho chtěl na trati podpořit a v prudké vánici mu půjčil svůj
kabát…
Po mnichovských událostech, druhé světové válce a následném komunistickém puči se příběh Němce, který riskoval
život, aby pomohl českému kamarádovi, nehodil a Emerich
Rath byl ze všeobecně známého příběhu takřka vymazán.
Hanč zemřel a stal se legendou. Rath přežil a zemřel v zapomnění.
Smrt lyžařů Hanče a Vrbaty se nesmazatelně zapsal do české
historie. Příběh odvahy a přátelství zná i dnes snad každý a
právě 24. března na jejich památku připadá Den Horské služby
v ČR.
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Zkuste se projet po místech, kde se roku 1913 odehrál těžký
závod na běžkách, při kterém vinou špatného počasí zahynuli
dva čeští běžci – Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Trasa vede
náročným terénem s vysokým převýšením.
Výlet po stopách osudového závodu začnete ve Špindlerově
Mlýně, odkud je nejlepší vyjet lanovkou na Medvědín a mírným stoupáním pokračovat na Zlaté návrší a k Hančově
pomníku. Dále trasa vede po hřebeni k Ambrožově vyhlídce
a následuje sjezd na Labskou boudu, kde bývalo hlavní stanoviště závodu a kde si můžete na chvíli odpočinout. Dále
trasa pokračuje stoupáním na Pančavskou louku a rychlým
sjezdem k Vosecké boudě. Tam je možné načerpat síly na
další výstup k Tvarožníku a po cestě Česko-polského přátelství
pokračuje až na Violík a Sněžné jámy, Vysoké kolo a poté po
modré krátkým prudkým sjezdem k Martinově boudě. Zde
se závodníci navraceli zpět k Labské boudě, odkud se pokračovalo přes Zlaté návrší na Mísečky. Naše trasa je však upravena tak, abyste se nemuseli vracet zpátky a mohli si vychutnat
příjemný sjezd do Špindlerova Mlýna. Z Martinovky se totiž
svezete celých 6 km nejprve po zelené značce na Medvědí
boudy a k Dívčí lávce a potom mírným dojezdem po modré
okolo Labe až na parkoviště do Špindlerova Mlýna. Naše
fyzicky náročná trasa měří 23 km a není vhodná za zhoršených
klimatických podmínek.
Zdroj: www.kudyznudy.cz

Okolní akce
10. 2. 2022 od 19.00 hod. se uskuteční v KD Crystal v České
Lípě koncert MICHAL HRŮZA: DIVADELNÍ TOUR 2022.
Více informací: www.cl-kultura.cz
Během měsíce února a března pokračují víkendové prohlídky
Zámku Svijany. Poznáte historii zámku, zhlédnete expozici
lázeňství a pivovarnictví, ale i podzemí a bronzový poklad.
Pro děti je připraven Zámecký kvíz a sladká odměna. Více
informací: www.zameksvijany.cz
Až do 20. 3. 2022 se koná ve ŠKODA Muzeu v Mladé Boleslavi
výstava 120 let ŠKODA Motorsport – 120 let od startovního
výstřelu prvního mezinárodního závodu. Více informací:
www.museum.skoda-auto.cz
Do konce března trvá v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových
v Jablonci nad Nisou výstava Vítězové bílé stopy – věnovaná
běžeckému lyžování v Libereckém kraji. Více informací:
www.jablonec.com

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

CO VÁS
INZERCE
ZAJÍMÁ

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Únor 2022

21

INZERCE

22

Únor 2022

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

CO VÁS
INZERCE
ZAJÍMÁ

INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
Celá strana A4 černobíle . . . . . . . . . . .
1/2 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
1/4 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
1/8 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
Celá strana A4 barevně . . . . . . . . . . . .
Celá zadní strana A4 barevně . . . . . . .
1/2 strany A4 barevně . . . . . . . . . . . . .

1 400,- Kč
900,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
2 300,- Kč
2 500,- Kč
1 600,- Kč
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